دیذگاُ اهام خویٌی (رُ) درتارُ اصالح فزٌّگی
حضزت اهام خویٌی (رُ) اصالح فزٌّگی را هحَری تزیي هاهَریت اًقالب هی داًٌذّ ،زچٌذ تَجِ ایطاى
تِ استقالل ٍ کارآهذی ًظام سیاسی ٍ اقتصادی تزکسی پَضیذُ ًیستٍ ،لی تَجِ ٍیژُ ایطاى تِ فزٌّگ ٍ
عَاهل تاثیزگذار تزآى قاتل تاهل است.
حضشت اهام پس اصپیشٍصی اًقالب اسالهی دس سٍصّای آغاصیي تطکیل دٍلت هَقت تیطتشیي
اّتوام خَیص سا تِ تْثَد ٍضعیت فشٌّگی هثزٍل داضتٌذ  ،تا آًجاکِ هی تَاى گفت اًقالب
اسالهی دسًگاُ ایطاى اًقالتی فشٌّگی تَد  .اهام تِ هٌاسثت ّای گًَاگَى دسپیام ّا ٍ سخٌشاًی
ّای خَیص  ،تغییشات فشٌّگی هَسد ًظش اًقالب اسالهی ایشاى سا تَضیح دادُ اًذ ٍاّذاف
فشٌّگی سا تِ عٌَاى اصلی تشیي ّذف ًظام تشضوشدُ اًذ.
اس ًگاُ حضزت اهام تغییز فزٌّگی هطلَب تایذ اّذاف سیز را هحقق ًوایذ :
 .1تشتیت اًساى کاهل الْی
 .2جثشاى عقة هاًذگی فشٌّگی
 .3هثاسصُ تا هظاّشفساد
 .4ایجاد فشٌّگ هستقل ٍ سفع ٍاتستگی فشٌّگی
تا ًگاّی تِ تیاًات حضزت اهام قثل اسپیزٍسی اًقالب اسالهی  ،هی تَاى تِ عوق اّذاف فزٌّگی اس
دیذگاُ رّثزی ًْضت آگاُ ضذ  .ایطاى درهصاحثِ ای درپاریس دالیل هخالفت خَیص تا رژین ضاُ را ایي
گًَِ تیاى هی فزهایٌذ :
"اصاٍل کِ (تا سطین ضاُ) هخالفت ضذ  ،الثتِ هخالفت ایي طَسدسجِ تِ دسجِ تاال آهذ ّ .شچِ ظلن ّای (حکَهت) صیادتشضذ
هخالفت ّا ّن صیادتشضذ  .ضاُ ّن رخایش هلی ها سا تِ دیگشاى دادّ .وِ ًیشٍّای فعال هاسا ًگزاضت تشقی کٌٌذ (اٍ) فشٌّگ ها
سا عقة ساًذ ّ .وِ چیض ها سا تِ تاد داد)1( " .
تِ ًظز اهام یکی اس جٌایات ًاتخطَدًی حکَهت ضاُ ایجاد عقة هاًذگی فزٌّگی درایزاى تَد  .ایطاى
درسخٌاى دیگزی دالیل هخالفت تا حکَهت پْلَی را ایي گًَِ تیاى هی فزهایٌذ:
"ضاُ تا سیاست اسالهی هخالف است کِ سیاست هولکت ّن ّواى است ّ ،ن تا سیاست اسالهی هخالف است ٍّن تا عٌَاى
هزّثی ٍها تِ ایي ّشدٍ جْت تا ضاُ هخالف ّستین ّ ،ن ًسثت تِ هزّة جساست کشدُ ٍّن ًسثت تِ هولکت خیاًت ّایی
دسطَل تاسیخ صًذگی اش کشدُ ٍتذیي جْت ّوِ هشدم ایشاى تا اٍ هخالفٌذ)2(".
تٌاتزایي ّواى گًَِ کِ هالحظِ هی ضَد اهام در تیاى علت هخالفت اًقالب تا رژین ضاُ دٍ رکي اساسی را
هطزح هی کٌذ  ،یکی خیاًت ّای ضاُ دراتعاد اقتصادی  ،سیاسی  ،اجتواعی ٍدیگز خیاًت ّایی کِ درحق
هذّة ٍ فزٌّگ ایي هزس ٍ تَم هزتکة ضذُ است  ،اهام درتیاًات دیگزی علت هخالفت خَد را تا سیاست
ّای فزٌّگی ضاُ ایي گًَِ اعالم هی کٌٌذ:

" ...توام تشًاهِ سیضی ّایی کِ ایي ّا دسست کشدًذ  ،تشًاهِ ّای فشٌّگی  ،تشًاهِ ّای ٌّشی ّشچِ دسست کشدُ اًذ
استعواسی است  .ایٌْا هی خَاٌّذ جَاًاى هاى سا یک جَاًاًی تِ تاس آٍسًذ کِ تِ دسد آًْا (غشتی ّا) تخَسد ًِ تِ دسد هولکت
خَدضاى  ،ایٌْا هی خَاٌّذ جَاًاى ها یک عضَ فاسذی ضًَذ)3(".
" ها تشای حیات صیش سلطِ  ،اسصش قائل ًیستین  ،ها اسصش حیات سا تِ آصادی ٍ استقالل هی داًین  .دستَسات هزّثی سا کِ
هتشقی تشیي دستَسات است ساُ ها سا هعیي فشهَدُ ".....
ایطاى علت هخالفت خَیص تا فزٌّگ عوَهی سهاى هحوذرضا ضاُ را استعواری تَدى آى ٍفزاگیز ضذى
فساد درجاهعِ هی داًٌذ  .اهام درًطق تاریخی خَد در تْطت سّزا  ،علت هخالفت تا رژین ضاُ را ایي گًَِ
تَضیح هی دُ ًذ :
"ها کی هخالفت کشدین تا تجذد ؟ هظاّشتجذد ٍقتی کِ اصاسٍپا ٍاسد ایشاى ضذُ است  ،تِ جای توذى ،ها سا تِ تَحص کطاًیذُ
است  .سیٌوا یکی اصهظاّشتوذى است کِ تایذ دسخذهت ایي هشدم ٍدسخذهت تشتیت ایي هشدم تاضذ ٍ ضوا هی داًیذ کِ جَاًاى
ها سا ایٌْا تِ تثاّی کطاًذُ اًذ ٍّویي طَسسایش ایي جاّا  ،ها تا ایٌْا دسایي جْات هخالف ّستین ایٌْا تِ ّوِ هعٌا خیاًت کشدُ
اًذ تِ هولکت ها )4(".
اهام درجای دیگزی هی فزهایٌذ:
" ًیشٍی اًساًی ها سا تِ تاد دادُ اًذ ایٌْا  ،ایي فشٌّگ ها فشٌّگ استعواسی است کِ ًگزاسد ایي ًیشٍی اًساًی سضذ کٌذ  .ایٌْا
سا تِ یک حذ هحذٍد ًگِ داسد ٍ ًگزاسد ایٌْا سضذ کٌٌذ  .ایٌْا ًوی گزاسًذ سضذ اًساًی داضتِ تاضین )5( " ...
اها اًقالب اسالهی تش پایِ " اسالم گشایی " ٍتا احیای هجذد فشٌّگ اسالهی  ،هلت تضسگ ایشاى سا تِ سَی قلِ ّای افتخاس ٍ
پیطشفت حقیقی سَق داد کِ تی گواى هْوتشیي دستاٍسد آى تِ ضواسهی سٍد.
فشهای:
دسایي تاسُ حضشت اهام خویٌی (سُ ) هی د
"اسالم داضت ًسی [فشاهَش] هی ضذ ؛ اسالم سا داضتٌذ هٌْذم هی کشدًذ ؛ قشآى سا داضتٌذ

صیشچکوِ ّا اصتیي هی تشدًذ  ،قیام ضوا جَاًْای ایشاى  ،قیام ضوا هلت ایشاى  ،کِ قیام الْی تَد –
قشآى سا صًذُ کشد ؛ اسالم سا صًذُ کشد؛ حیات تاصُ تِ اسالم تخطیذ )6( ".
تٌاتشایي اهام خویٌی (سُ) ضوي سخي اصآسیة هْوی کِ تشفشٌّگ کطَس ٍ َّیت فشٌّگی
کطَس ٍاسد ضذُ هعتقذ است کِ هثاسصُ تا غشب صدگی ٍ پیاهذّای آى (ّوچَى خَدتاختگی
ٍعذم تَجِ تِ تَاى ٍ عضم هلی ٍاصخَد تیگاًگی ٍ ٍ )...جایگضیي کشدى فشٌّگ تَهی

– اسالهی ٍ احیای َّیت فشٌّگی

هْوتشیي استشاتظی ًَساصی فشٌّگی تعذاصاًقالب تایذ تاضذ.
اهام دغذغِ فزٌّگ را یکی اسدغذغِ ّای اساسی خَیص تزهی ضوزًذ .ایطاى درتیاًاتی دیگز ضوي
تَضیح درهَرد خصَصیات هکتة اسالم  ،هثارسُ تا فساد را تِ عٌَاى یکی اس تزًاهِ ّای اصلی دٍلت هی
داًٌذ ٍ هی فزهایٌذ:
" اسالم ایي جَس جْات داسد ٍکسی کِ هی خَاّذ اسالم سا تطٌاسذ ّ ،وِ جْات دساسالم ّست  ،یعٌی آى چیضی کِ هشتَط
تِ سضذ فشد است  ،آى چِ کِ هشتَط تِ سضذ جاهعِ است  ،آى چِ کِ هشتَط تِ سیاست است  ،آى چِ کِ هشتَط تِ اقتصاد
است ٍ آى چِ کِ هشتَط تِ فشٌّگ است  ،توام ایٌْا دساسالم ّست )7( " ...

ّوچٌیي ایطاى ارسش اًقالب را درعول تِ فزاهیي اسالهی هی داًٌذ ٍ هی فزهایٌذ:
"ها تشای حیات صیش سلطِ  ،اسصش قائل ًیستین  ،ها اسصش حیات سا تِ آصادی ٍ استقالل هی داًین  .دستَسات هزّثی سا کِ
هتشقی تشیي دستَسات است ساُ ها سا هعیي فشهَدُ )8( ".....

" فشٌّگ ها سا آى طَس کشدُ اًذ کِ ًگزاضتِ اًذ اًساى دسآى پیذا ضَد کِ حاال اگش ها تخَاّین هجلس ضَسایی دسست کٌین

تایذ تگشدین ایي طشف ٍ آى طشف  ،تثیٌین کِ تاصُ یک آدهی کِ اهیي تاضذ یک آدهی کِ هلی تاضذ جْات ضشقی ٍ غشتی
ًذاضتِ تاضذ ٍخذهتگزاس تِ اسالم تاضذ پیذاکٌین  ...ایٌْا ًگزاضتِ اًذ کِ جَاًاى ها سضذ کٌٌذ  ،ایٌْا سخٌِ کشدًذ دسفشٌّگ ها
ٍفشٌّگ ها سا یک ٍضعی دسست کشدًذ کِ اًساى ًتَاًذ دسآى سضذ کٌذ )9(".
" ًیشٍی اًساًی ها سا تِ تاد دادُ اًذ ایٌْا  ،ایي فشٌّگ ها فشٌّگ استعواسی است کِ ًگزاسد ایي ًیشٍی اًساًی سضذ کٌذ  .ایٌْا
سا تِ یک حذ هحذٍد ًگِ داسد ٍ ًگزاسد ایٌْا سضذ کٌٌذ  .ایٌْا ًوی گزاسًذ سضذ اًساًی داضتِ تاضین " ...
تزایي اساس اسدیذگاُ اهام ًاهطلَب تزیي تاثیز فزٌّگی حکَهت پْلَی  ،استیي رفتي استعذادّا ٍ کزاهت
اًساًی تَدُ است ٍهْوتزیي ّذف جوَْری اسالهی تالش درجْت احیای هعٌَی اًساى هی تاضذ  .اهام
اٍلیي دستَرکار ٍ ٍظیفِ دٍلت را تِ ضزح سیز تیاى هی فزهایٌذ:
" تایذ دسایي سال جذیذ عٌایت صیادی ضَد اٍل تِ فشٌّگ کِ ایي خیلی هْن است  ،ایي فشٌّگ تایذ هتحَل ضَد  ،فشٌّگ
استعواسی فشٌّگ استقالل ضَد تایذ هعلویٌی کِ دسایي فشٌّگ اسالهی ایي جا تاضذ اًتخاب ضًَذ ٍاضخاصی صحیح ٍ سالن ،
کساًی کِ جَاًاى ها سا تشتیت صحیح کٌٌذ ًِ ایي کِ تشتیت اًگلی کٌٌذ  .چٌاى چِ کِ تا تِ حال ایي گًَِ تَدُ کِ آًْاسا غشتی
تاسآٍسدُ اًذ ٍ ... ،تاالخشُ تایذ فشٌّگ هتحَل ضَد تِ یک فشٌّگ سالن ٍ یک فشٌّگ هستقل ٍیک فشٌّگ اًساًی )10( ".
تذیي تشتیة هی تَاى گفت اصدیذگاُ حضشت اهام خویٌی (سُ ) اصالح فشٌّگ  ،اساسی تشیي ساُ ًجات هلت ّاست.
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